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Ο περί Ανακουφίσεως Οφειλετών (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 65(1) του 1995 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ 

ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΥΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ανακουφίσεως Οφειλετών Συνοπτικός 

(Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 και θα διαβάζεται χιτλ24 του 1979 
μαζί με τους περί Ανακουφίσεως Οφειλετών (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμους 78 του 1980 
του 1979 έως 1994 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ^ϊουΐϋδ 
ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί ιΐ4τουΐ985 
Ανακουφίσεως Οφειλετών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμοι του 1979 έως 1995. "βτου 1988 

174 του 1988 
85(1) του 1994. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από τον Τροποποίηση 
ορισμό του όρου «οφειλή» της παραγράφου (α) αυτού και την αναρίθμηση ^ f ^ w o / 
των παραγράφων (β), (γ), (δ), (ε) και (στ), σε (α), (β), (γ), (δ) και (ε). νόμου. 

3. Το άρθρο 4Β του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη Τροποποίηση 
κόμματος μεταξύ των λέξεων «Εμπορικής Τράπεζας» και «να εισπράξει» ^υ βασικού43 

(δεύτερη γραμμή) και στη συνέχεια με την προσθήκη των λέξεων νόμου. 
«Συνεργατικής Εταιρείας και Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως Λτδ». 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο Τροποποίηση 
4Β αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου 4Γ: νόμοϊμε^ 

«4Γ. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, νέου 
οποιοδήποτε οφειλόμενο κατά τη 18η Νοεμβρίου 1994 προς το Ταμείο <*ρθοου4Γ. 
Δημόσιων Δανείων υπόλοιπο οφειλής οφειλέτη, ο οποίος έχει κηρυχθεί 
ή, σε περίπτωση διαφωνίας, θα κηρυχθεί εκτοπισθείς ή πληγείς οφει

λέτης, δυνάμει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης σύμφωνα με τους περί 
Ανακουφίσεως Οφειλετών (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμους του 1979 
έως 1994, διαγράφεται και το οφειλόμενο υπόλοιπο παύει να θεωρείται 
με οποιοδήποτε τρόπο εισπρακτέο. Οι όροι 'εκτοπισθείς οφειλέτης', 
'πληγείς οφειλέτης' και 'οφειλή' έχουν την έννοια που αποδίδουν 
σ' αυτούς οι πιο πάνω Νόμοι.». 


